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DECRETO Nº 116, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre normas e procedimentos para
organização do ano letivo em trimestres nas
Unidades Escolares que integram o Sistema
Municipal de Ensino de Dom Macedo Costa –
BA, a partir do Ano Letivo de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA e A SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pelo art. 23 da Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei
de diretrizes e Bases da Educação (LDB), com apoio do art. 24 da referida Lei.
CONSIDERANDO o que estabelece a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9394/96, em seu Artigo 23, “a educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar”.
CONSIDERANDO o Art. 24 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9394/96, que define para a educação básica, o tempo escolar anual de no mínimo
800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, organizados de maneira que melhor
atenda as redes de ensino e distribuídos ao longo do ano letivo.
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar, harmonizar e fortalecer o processo
pedagógico propõe-se a reorganização pedagógica do tempo escolar visando
considerar os tempos de aprendizagem dos estudantes, bem como demarcar
espaços de tempo destinados ao ensino de conteúdos escolares (saberes,
conhecimentos e informações) e a construção de valores fundamentais para o
desenvolvimento intelectual e humano dos estudantes.
CONSIDERANDO que ao organizar o ano letivo em três períodos de tempo,
denominados unidades letivas, garante-se mais horas para cada lapso temporal e
consequentemente, para o desenvolvimento de atividades e melhor
acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. É importante destacar que a
carga horária e dias letivos permanecem os mesmos, não apresentando prejuízos
para a carga horária dos componentes curriculares, nem para os estudantes e
muito menos para os professores.
DECRETAM:
Art.1º. Fica reorganizado, a partir do ano letivo de 2019, os 200 dias e 800 horas
do tempo pedagógico nas Unidades Escolares, em três unidades letivas seguindo
o que determina o calendário do ano letivo 2019.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZLWL6PTUPJ80ZTVHBJ1HG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Dom Macedo Costa

Quinta-feira
3 de Janeiro de 2019
3 - Ano X - Nº 1650

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

UNIDADE
I UNIDADE
II UNIDADE
III UNIDADE

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
PERÍODO
TOTAL DE DIAS
66
67
67

Parágrafo Único - A organização do calendário em três unidades didáticas
contemplará a Educação Infantil, Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e
Adultos.
Art.2º. O ano letivo terá carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas,
distribuídas em 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo
reservado aos estudos de recuperação e avaliação final.
Art.3º. O Conselho de Classe se reunirá ao término de cada unidade didática para
avaliar o desempenho acadêmico das classes e planejar ações e intervenções
didático-pedagógicas necessárias, conforme o Projeto Político Pedagógico da
escola.
Art.4º. O Conselho Escolar deverá acompanhar o cumprimento do calendário.
Art.5º. A Secretaria Municipal de Educação fará o acompanhamento das
Unidades Escolares para assegurar ao estudante 800 (oitocentas) horas e 200
(duzentos) dias letivos.
Art.6º. O descumprimento do Calendário Escolar acarretará a obrigatoriedade da
reposição do dia letivo ou da carga horária, assegurando-se as 800 (oitocentas)
horas e 200 (duzentos) dias letivos.
Parágrafo Único. Para reposição de dias letivos é imprescindível a articulação da
Unidade Escolar com a Secretaria Municipal de Educação para a viabilização do
transporte e da alimentação escolar.
Art.7º. A inobservância e o descumprimento da presente Resolução poderão
ensejar a abertura de procedimento administrativo disciplinar, cabível para a
apuração de responsabilidades.
Art.8º. A Unidade Escolar deverá conferir ampla divulgação ao conteúdo desta
Resolução, afixando-o em local de fácil acesso e visibilidade ao corpo docente e
discente da Escola.
Art. 9º. A verificação do rendimento escolar observará:
I Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos;
II Possibilidade de avanço mediante verificação do aprendizado;
III Aproveitamento de estudos realizados com êxito;
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Art.10. A avaliação de aprendizagem deve se pautar nos objetivos de
aprendizagem nos conceitos/conteúdos utilizando metodologia, instrumentos e
critérios diversificados/ adequados coerentes com as concepções e finalidades
educativas expressas no projeto politico pedagógico da escola, nas diretrizes
curriculares municipais e nas diretrizes curriculares nacionais.
Art.11. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art.12. Os trimestres serão divididos com dias aproximadamente iguais conforme
Calendário Escolar Padrão 2019, publicado através do Decreto nº 108, de 30 de
novembro de 2018.
Art.13. Os registros e médias das avaliações dos tempos pedagógicos serão
orientados conforme determina o Regimento Escolar das Unidades Escolares do
Sistema Municipal de Ensino de Dom Macedo Costa /BA.
Art.14. Em cada período letivo deverá ocorrer no mínimo, três atividades
avaliativas, devendo ser desenvolvidas da seguinte forma:
§ 1º No primeiro momento avaliativo do componente curricular, o professor deverá
utilizar instrumentos diversificados, como trabalho, pesquisas, seminários,
atividades desenvolvidas em grupo, relatórios de observação, maquetes,
simulados, produção textual, solução de situação problemas, conforme
legislações vigentes definindo o valor de cada um deles, gerando 1ª NOTA,
resultante do somatório dos valores obtidos pelos estudantes em cada
instrumento;
§ 2º No segundo momento avaliativo do componente curricular, o professor
deverá utilizar testes e/ou provas, definindo o valor de cada um deles, gerando a
2ª NOTA, resultante do somatório dos valores obtidos pelos estudantes em cada
instrumento;
§ 3º. No terceiro momento avaliativo do componente curricular, o professor deve
utilizar a Avaliação por área de conhecimento, gerando a 3ª NOTA.
§ 4º. Para Síntese das Anotações do Acompanhamento do Percurso Educativo
dos alunos que cursam o 1º e 2º anos, expressos em conceitos e avaliação
descritivas, com base nos objetivos de aprendizagem, conceitos/conteúdos.
§ 5º. O valor resultante do somatório das notas das avaliações realizadas durante
cada Unidade letiva irá gerar a NOTA FINAL, que pode chegar ao limite total de
10,0 pontos, sendo que para efeito de aprovação o estudante deve alcançar, no
mínimo 50%. Sendo, portanto, definida a média 5,0 para os estudantes do
sistema de ensino municipal, em cada Unidade Letiva, ou conceitos equivalentes.
§ 6º. Em cada um desses momentos avaliativos, o professor deve verificar se as
aprendizagens trabalhadas com os estudantes foram construídas, considerando
as dimensões quantitativas e qualitativas. Caso seja identificado que as
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aprendizagens não foram satisfatoriamente construídas, devem ser realizadas
novas estratégias didáticas com vistas à consolidação das aprendizagens dos
estudantes.
§ 7º. Todos os estudantes que não obtiveram ao longo do ano letivo, a pontuação
mínima de 15,0 (quinze) pontos para a progressão de sua escolaridade, terão
direito as atividades avaliativas finais de recuperação, conforme determina o
Regimento Escolar das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino de
Dom Macedo Costa /BA
§ 8º. Os instrumentos avaliativos devem assegurar o acompanhamento da
aprendizagem do alunos sem compará-los entre se.
Art 15. O resultado da avaliação de aprendizagem deve proporcionar dados que
serão analisados ao longo do período letivo.
§ 1º. Ao professor, cabe a reflexão sobre a ação pedagógica, observando
potencialidades e fragilidades para avaliar e redimensionar sua próprio pratica.
§ 2º. Ao aluno, o compromisso e o direito de conhecer-se e reconhecer-se no
próprio processo de aprendizagem.
§ 3º. Aprendizagem do 3º (terceiro) ano ao 9º (nono) ano do ensino fundamental
terá os registros de notas expressos em uma escala de 0 (zero) a 10,00 ( dez), ao
final de cada unidade, em cada componente curricular.
§ 4º. É vedado submeter a um único tipo de instrumento de avaliação.
Art.16. O aluno público-alvo da educação especial que não requeira a adaptação
curricular individualizada poderá ser avaliado através de notas expressas em uma
escala de 0 (zero) a 10,00 (dez).
Art. 17. O aluno público- alvo da educação especial que requeira a adaptação
curricular individualizada deverá ser avaliado através de avaliação descritiva.
Art.18. O aluno não diagnosticado o público-alvo da educação especial, que
estiver em processo de análise e observação por Professor Especialista em
educação especial, os pais deverão ser orientados sobre a decisão com base em
aspectos pedagógicos e qualitativos.
Art.19. Os resultados obtidos pelo aluno no decorrer do ano letivo serão
devidamente inseridos no sistema informatizado, para fins de registro e expedição
de documentação escolar.
Art.20º. Por unidade letiva será emitido boletim ou avaliação descritiva do aluno
para o conhecimento e acompanhamento do aluno e da família ou responsável
legal.
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Art.21. Sempre que o conselho de classe recomendar além do boletim trimestral
o professor poderá expressar, por meio de relatório descritivo, as dificuldades e
avanços de aprendizagens nas atividades que lhes são propostas.
Art.22. Conforme legislação vigente, ao aluno público-alvo da Educação Especial,
que apresentar deficiência(s), transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, será assegurado o acesso à aprendizagem, ao
conhecimento e ao conjunto de experiências curriculares disponibilizadas no
ambiente educacional, a despeito de necessidades diferenciadas que possam
apresentar.
Art.23. A adequação curricular Individualizada poderá ser organizada de forma
que segue:
I. De adequação de métodos, técnicas, recursos educativos e organização
especifica, para atender às suas necessidades. Implementada pelo professor em
sua prática de ensino, sem a participação do professor de apoio pedagógico, ou
outras instância;
II. De adequação de acesso ao currículo funcional, adaptando os objetivos de
aprendizagem, conceitos, conteúdos, metodologia de ensino, procedimento de
avaliação para cada um dos alunos com deficiência, considerando o tempo
necessário para que alcance os objetivos de aprendizagem propósitos, com a
participação de Professor do Atendimento Educacional Especializado, Professor
de Apoio pedagógico ou outras instâncias.
Art.24. Os resultados da aprendizagem dos alunos publico-alvo da Educação
Especial podem ser apresentados de forma diferenciada, em avaliações
descritivas, no qual constarão as potencialidades, habilidades e conhecimentos
desenvolvidos. Isso possibilitar ao professor do próximo ano letivo dar
continuidade ao processo de ensino aprendizagem, respeitando a individualidade
desses alunos.
Art.25. Completado o tempo de permanência na escola e, diante dos resultados
alcançados, o aluno, tendo seu processo de desenvolvimento vinculado ao seu
respectivo currículo funcional, receberá Certificado
de
Conclusão
de
Terminalidade Específica de Ensino de Fundamental.
Art.26. O Certificado de Conclusão de Terminalidade Específica de Ensino de
Fundamental será acompanhado de avaliação descritiva pela escola, que iniciará
as potencialidades, habilidades e conhecimentos desenvolvidos, elaborados pelos
professores das classes comuns e professores/profissionais que atuaram no
Atendimento Educacional.
Art.27. O aluno recebido por transferência deve passar por um período de
adaptação e o professor fará um diagnóstico de seu processo de aprendizagem
para assegurar sua inclusão e acompanhamento nos estudos.
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Parágrafo Único: Os conceitos, conteúdos, objetivos de aprendizagem referentes
ao período anterior a admissão devem ser desenvolvidos com aluno, por meio de
metodologia diversificada.

Conselho de classe
Art.28. O conselho de Classe é um órgão colegiado, de natureza consultiva e
deliberativa, presidido pelo diretor, planejado pela equipe gestora e articulado pela
coordenação pedagógica.
Art.29. O órgão colegiado do Conselho de Classe é constituído pelo diretor,
diretor adjunto, coordenador pedagógico e professores da respectiva turma.
§ 1º. O diretor poderá convocar para participar do Conselho de Classe, além do
órgão colegiado, professores da unidade escolar que não atuam na respectiva
turma, secretário escolar e funcionários e, convidar representantes dos
segmentos: pais e alunos.
§ 2º. Para fins de deliberação em reunião de Conselho de Classe, consider-se-á
somente o órgão colegiado de Conselho de Classe (diretor, diretor adjunto,
coordenador pedagógico e professores da respectiva turma).
Art.30. O Conselho de Classe tem a finalidade de:
I interpretar, analisar, avaliar dados referentes ao rendimento escolar dos alunos,
relacionando-os ao trabalho didático- pedagógico dos professores e da equipe
gestora da escola;
II acompanhar e qualificar o processo de ensino e aprendizagem;
III rever e/ ou redimensionar as práticas pedagógicas, tomar decisão e realizar
encaminhamentos pedagógicos mediante análise de dados.
IV decidir sobre a promoção do aluno:
a) Homologando a mídia final do aluno
b) Opinando sobre os reclusos relativos à verificação do rendimento escolar
interposto por aluno, se maior de idade, ou seu responsável legal.
Art. 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registe-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dom Macedo Costa - BA, 27 de dezembro de 2018.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

ELIDA PITON MOREIRA VITENA
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO ÚNICO
DOCUMENTO
ORIENTADOR
DA
REORGANIZAÇÃO
DO
TEMPO
PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS A PARTIR DO ANO
LETIVO DE 2019
(TRÊS UNIDADES LETIVAS)
JUSTIFICATIVA
As leis educacionais nacionais definem a Educação como um direito fundamental
e a escola, enquanto instituição formativa, tem a responsabilidade em assegurar
aos estudantes o acesso, a apropriação e a consolidação do conhecimento
sistematizado, mediante a instalação de um ambiente propício às aprendizagens
significativas e às práticas de convivência democrática. Cabe a cada unidade
escolar estar organizada em suas ações, com o propósito de constituir espaços
(de tempo e de ambiente) favoráveis à formação humana integral dos sujeitos do
processo, tomando por base o Projeto Político Pedagógico (PPP) como “uma
ação emancipatória, democrática e direcionadora”, conforme afirma Veiga (2003),
documento que precisa apresentar a identidade da escola, sua identidade
sociocultural, coletiva, dinâmica, estando sempre em constante movimento,
caminhando junto com os diversos aspectos pedagógicos, políticos,
administrativos, financeiros e tantas outras necessidades que a comunidade
escolar possa apresentar. Estudos realizados por teóricos e profissionais da
educação vêm demonstrado que a integração de diversas ações implementadas
de forma articulada, podem fazer a diferença para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem na escola. Nessa perspectiva, a Secretaria da Educação
do Município de Santo Antônio de Jesus/BA, com vistas à fomentar a melhoria da
aprendizagem dos estudantes, através do Departamento de Ensino e Apoio
Tecnológico e Pedagógico, reorganiza o tempo pedagógico nas Unidades
Escolares Municipais (UEM), a partir do ano letivo de 2018. Nessa proposição, o
ano letivo de 200 dias e 800 horas será reorganizado em 3 (três) trimestres,
denominados UNIDADES LETIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
Nas últimas décadas, o cenário educacional brasileiro vem passando por
constantes mudanças, podendo ser classificadas como avanços significativos
para a melhoria da qualidade da educação. A Constituição da República
(CRFB/1988), ao estabelecer em seu art. 205 que a educação é direito de todos e
dever do Estado, provocou a partir de então mudanças importantes no processo
educacional brasileiro. Mudanças essas que passam pela significativa ampliação
da oferta da educação básica e ensino superior, pela formação inicial e
continuada dos profissionais, legalização e aperfeiçoamentos das carreiras
profissionais, definição de critérios e padrões básicos de infraestrutura mínima
para atendimento à diversidade de populações, estabelecimento de legislação
para assegurar os recursos financeiros voltados para a política educacional, além
da necessidade constante de inovações pedagógicas e tecnológicas para
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atendimento às demandas dos estudantes e da sociedade de modo geral. Esta
edição encontra-se no site: 10 de Abril de 2018 5 - Ano - Nº 4687 Prefeitura
Municipal de Santo Antônio de Jesus SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A ampliação na legislação educacional, bem como as reformulações realizadas
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/1996 (BRASIL, 1996), a
aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13.005/2014) e Planos
Estaduais e Municipais de Educação para este decênio atestam o êxito que a
política educacional alcançou nas últimas três décadas. Em decorrências dessas
ações, vem acontecendo a reorganização dos sistemas de ensino e das escolas,
o que também conduziram a mudanças nos processos pedagógicos, levando-os a
se organizarem em tempos e espaços diferenciados que atendam a realidade de
seus contextos, alterando assim a dinâmica pedagógica das unidades escolares,
de forma a ressignificar o papel da educação escolar na sociedade
contemporânea, a exemplo da consolidação da educação integral. Nesse
contexto, faz-se necessário organizar o tempo de aprendizagem de forma a
respeitar as características individuais e condições sociais dos estudantes,
atentando para que as necessidades específicas sejam identificadas e atendidas,
e assim as diretrizes pedagógicas tenham seus objetivos alcançados
(RODRIGUES, 2009).
CONCEPÇÕES QUE ORIENTAM A PROPOSTA
A concepção de educação presente na LDB, assegura a autonomia das escolas e
o respeito ao processo de gestão democrática. O disposto no Regimento Escolar
Comum das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino de Santo
Antônio de Jesus/BA confirma esta concepção e reafirma os princípios
decorrentes dela, reconhecendo que todos os sujeitos são capazes de aprender,
de que a escola deve propiciar situações de aprendizagem que considerem as
experiências dos estudantes e que a construção da proposta pedagógica será de
autonomia da escola, assim como a adoção dos princípios para o pleno exercício
da gestão democrática. O Plano Municipal de Educação de Santo Antônio de
Jesus, na Meta 19 prevê a efetivação da gestão democrática desde à gestão das
Secretarias Municipais de Educação até as unidades escolares, com ampla
participação da sociedade nos diversos conselhos. À luz do que estabelece LDB
(BRASIL, 1996) em seu Artigo 23:
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos,
grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar.

No Art. 24, a LDB define para a educação básica, o tempo escolar anual de no
mínimo 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, organizados e distribuídos ao
longo do ano letivo, de maneira que melhor atenda as redes de ensino. Ano letivo
é espaço temporal definido para as três etapas da educação básica e essas
estabelecem a organização e gestão dos currículos escolares, composto por
unidades letivas que são tempos pedagógicos que organizam os dias letivos em
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função da carga horária dos componentes curriculares definidos nas Matrizes
Curriculares.
Objetivando atualizar, harmonizar e fortalecer o processo pedagógico, a
reorganização pedagógica do tempo escolar para o segmento do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais visando considerar os tempos de
aprendizagem dos estudantes, bem como, demarcar espaços de tempo
destinados ao ensino de conteúdos escolares (saberes, conhecimentos e
informações) e a construção de valores fundamentais para o desenvolvimento
intelectual e humano dos estudantes, com vistas a alcançar diversos benefícios
para o desenvolvimento do planejamento pedagógico por parte dos profissionais
de educação. A reorganização em trimestres possibilitará ao professor maior
tempo para acompanhar e intervir no processo de aprendizagem dos estudantes,
em busca da reconstrução e aprofundamento e a reconstrução e aprofundamento
de aprendizagens que necessitam ser consolidadas. Organizando o ano letivo em
três períodos de tempo, denominados unidades letivas trimestrais, garante-se
mais horas para cada lapso temporal e consequentemente, para o
desenvolvimento de atividades e melhor acompanhamento da aprendizagem dos
estudantes. É importante destacar que a carga horária e dias letivos permanecem
os mesmos, não apresentando prejuízos para a carga horária dos componentes
curriculares, nem para os estudantes e muito menos para os professores. Assim,
a Secretaria Municipal da Educação de Santo Antônio de Jesus, através do
Departamento de Ensino e Apoio Tecnológico e Pedagógico, a partir do ano letivo
de 2018, opta por organizar os 200 dias e 800 horas do Ensino Fundamental
Anos Iniciais e Anos Finais, em três unidades letivas (trimestres), equiparando a
organização das ações pedagógicas à Educação Infantil e à Educação de Jovens
e Adultos, ofertados nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino. O
ano letivo é organizado por meio do calendário escolar, elaborado em diálogo
com os segmentos educacionais, parecer do Conselho Municipal de Educação e
publicado em Diário Oficial do Município. Importante ressaltar que a proposta já
foi apresentada para apreciação do Conselho Municipal de Educação quando da
apresentação e validação do Calendário Escolar Padrão do ano letivo de 2018,
definido pela Portaria SME nº 127/2017, publicado no Diário Oficial do Município
Edição 4360 do dia 28/11/2017. Nesse calendário, já é estabelecido o tempo
pedagógico de três unidades letivas trimestrais em cotejo no presente documento.
OBJETIVO
Reestruturar o tempo pedagógico nas unidades escolares de Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Ensino, considerando os princípios definidos no PPP,
assegurando a realização de atividades que contribuam para melhoria no
processo de ensino e de aprendizagem.
FINALIDADES
A reorganização do tempo pedagógico nas unidades escolares de Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Dom Macedo Costa/BA, tem
como finalidades contribuir para: elevação da aprendizagem dos estudantes,
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resultando na melhoria dos indicadores educacionais, em especial a elevação do
IDEB; melhoria da organização do tempo pedagógico do trabalho docente; que o
tempo de aprendizagem dos sujeitos, seja considerado, respeitando suas
especificidades; processo de acompanhamento e intervenção no percurso de
aprendizagem dos estudantes; a construção de aprendizagens significativas; o
fortalecimento da práxis pedagógica, garantindo que as diretrizes e orientações
estejam presentes no trabalho pedagógico realizado; a racionalização e
ressignificação de todo tempo escolar; uma melhor distribuição dos conteúdos e
atividades dos diversos componentes curriculares, durante o ano letivo; a garantia
do cumprimento da carga horária de cada componente curricular, definida nas
Matrizes Curriculares.
ORIENTAÇÕES PARA AS UNIDADES ESCOLARES
A reorganização do tempo pedagógico tem a pretensão de fortalecer, atualizar e
melhorar o exercício da autonomia pedagógica e organizativa de cada unidade
escolar, bem como garantir maior flexibilidade na organização das atividades
letivas, elevar os índices de aprendizagem, garantir o tempo pedagógico como
organizador do trabalho docente.
Orienta-se a implementação e/ou fortalecimento de projetos pedagógicos
próprios, que valorizem as experiências, tendo em conta os recursos que a escola
já dispõe em seu contexto atual.
A concretização do melhor aproveitamento do tempo pedagógico exige decisões
defendidas pela escola, os progressos obtidos pelas escolas, são indicativos da
eficácia da boa gestão pedagógica. Assim, optamos por garantir mais
organização no tempo pedagógico das escolas e incentivá-las para que se tornem
cada vez mais exigentes na tomada de decisões para melhor garantir a
racionalização do tempo pedagógico.
O Ano letivo de 2019 será o primeiro ano de implementação, para a Educação
Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e a Educação de Jovens
e Adultos do Sistema Municipal de Ensino, alterações devem ser sugeridas para
que cada Unidade Escolar Municipal (UEM) organize o seu tempo pedagógico de
maneira que melhor atenda o direito do estudante de aprender.
A UEM deve planejar e organizar de forma responsável as estratégias de ensino e
aprendizagem que melhor se adequem a reorganização do tempo pedagógico e
principalmente às características dos seus estudantes; deve promover práticas
pedagógicas que favoreçam a reflexão e a interação dos estudantes com outras
atividades de natureza cultural, científica, artística, tecnológica, social, política.
Dessa forma, sugere-se que a escola considere, durante o seu planejamento,
todos os tempos e espaços disponíveis para a realização de ações que
promovam a aprendizagem dos estudantes e oportunizem aos professores maior
interação, orientação e atuação com os estudantes nos processos de
aprendizagem. Para a efetivação dessa ação na unidade escolar, orienta-se que a
UEM reorganize suas atividades pedagógicas considerando as necessidades de:
Apresentar e discutir a proposta com professores, estudantes, conselho/colegiado
escolar e com toda a comunidade escolar;
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Assegurar a participação ativa dos professores no processo de decisão para
implementação dessa proposta; Realizar revisão do Projeto Político Pedagógico
da Escola (PPP), na Jornada Pedagógica 2019 com vistas a reorganizar o tempo
pedagógico e a definição de ações que considerem esse novo lapso temporal e
suas implicações no processo de ensino e de aprendizagem;
Organizar estratégias de monitoria e/ou tutoria entre os estudantes da turma, para
que os estudantes com maior apropriação sobre determinados conhecimentos
possam ajudar na construção e consolidação da aprendizagem dos colegas e
com isso promover maior interação entre os estudantes;
Propor aos professores uma discussão consistente sobre formas e perspectivas
de organização e aperfeiçoamento do tempo pedagógico; Realizar estudo crítico
das dificuldades, conflitos, para propor ações integradas, tendo como elo
articulador a aprendizagem;
Assegurar a autonomia pedagógica, concretizada, por meio da gestão,
organização dos tempos escolares, definição das atividades educativas a serem
desenvolvidas e do acompanhamento das aprendizagens. A reorganização do
tempo pedagógico nas unidades escolares contribuirá também para: Realizar a
ressignificação da rotina escolar todos os dias no espaço educacional;
Oportunizar a realização de planejamento individual e coletivo bem construídos
para otimizar o tempo que o professor dedica as atividades, de maneira que o
ajude a organizar o tempo no seu trabalho diário;
Garantir coerência entre o tempo de ensino e o tempo de aprendizagem;
Gerenciar o tempo pedagógico de maneira que atenda os diferentes tempos e
ritmos de aprendizagem e desenvolvimento das atividades de cada estudante, em
especial na primeira unidade letiva;
Realizar cotidianamente atividades educativas com foco no fortalecimento das
aprendizagens e na formação humana integral dos estudantes;
Adotar mediadas de combate à cultura da reprovação, redução do abandono
escolar e melhoria da aprendizagem;
Assegurar a utilização de práticas pedagógicas que melhor garantam e
proporcione as aprendizagens dos alunos;
Distribuir de forma flexível o tempo pedagógico dentro das três unidades letivas;
Garantir discussão e planejamento da reorganização do tempo pedagógico para
garantir o equilíbrio entre: tempo pedagógico – tempo escolar – tempo curricular;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZLWL6PTUPJ80ZTVHBJ1HG

Esta edição encontra-se no site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Dom Macedo Costa

Quinta-feira
3 de Janeiro de 2019
13 - Ano X - Nº 1650

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

Organizar um conjunto de atividades a serem desenvolvidas com os estudantes,
em todos os momentos que permanecerem na unidade escolar, garantindo assim,
aproveitamento pedagógico de todo o tempo no ambiente escolar;
Garantir a adequação de implementação da proposta à realidade local, com
autonomia pedagógica.
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PORTARIA Nº. 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2019.
“Nomeia membros para compor a Comissão Permanente
de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa durante o exercício de
2019 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições legais, em
especial do art. 6º., XVI e art. 51 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
nº 12.349/2010, de 15 de dezembro de 2010 e do art. 3º, IV e §1º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa:
I – Membros Efetivos
a) Leonardo de Jesus Santos – Presidente e Pregoeiro
CPF nº 036.576.865-09
b) Natalício Alves de Oliveira
CPF nº 045.154.345-94
c) Giovani Rocha Oliveira Píton
CPF nº 009.968.415-20
II – Membros Suplentes
a) Lucileide Rebouças Lemos Rangel
CPF nº 017.344.645-00
b) Cintia Moreira Rangel dos Santos
CPF nº 049.739.425-10
c) Manoel Antônio Vale Campos
CPF nº 039.007.005-08
§ 1º - A Presidência da Comissão será exercida pelo membro relacionado no inciso I, alínea “a”
deste artigo.
§ 2º - O Presidente da Comissão, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo
membro relacionado no inciso I, alínea “b” deste artigo.
Art. 2º - Compete a Comissão Permanente de Licitação receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos às licitações em todas as modalidades previstas na Lei
Federal nº. 8.666/93 e na Lei Federal nº. 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos
de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação promovidos pela Prefeitura
Municipal.
Art. 3º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações nos procedimentos licitatórios
regulados pela Lei nº. 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão
atenderão como Equipe de Apoio.
Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações inicia-se em 1º de
janeiro de 2019 e estender-se-á até 31 de dezembro de 2019.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, mas seus efeitos retroagem a
1º/01/2019, ficando revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dom Macedo Costa (BA), 03 de janeiro de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 002 DE 03 DE JANEIRO DE 2019.

“Nomeia a pessoa que indica para exercer o
cargo de DIRETOR ESCOLAR e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, ESTADO DA BAHIA,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de DIRETOR DA ESCOLA PROFª
MARIA BERNADETE BORGES PINHEIRO, o Profº JORGE SOARES
FERNANDES DOS SANTOS, com as atribuições e remuneração fixadas pelas
Leis Municipais nº 379/2009 e Lei nº 384/ 2010.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01/01/2019.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Dom Macedo Costa (BA), 03 de janeiro de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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